
 
 

Številka: 03200-12/2015-13               K 6. točki  

Datum: 16. 9. 2015                                                                9. seje                                                                                           
     

Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

Zadeva: Amandma Svetniškega kluba NSi k predlogu Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in 

Šišenski hrib 
 

Spoštovani, 

k predlogu Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, uvrščenem na dnevni red 9. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 28. 9. 2015, vlagamo naslednji 

amandma: 

 

1. AMANDMA 

 

V 10. členu  se doda se četrti odstavek, ki se glasi:  

»Lastnikom zemljišč, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi iz tega odloka bistveno poslabšajo 

obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka, so upravičeni do odškodnine oziroma imajo druge 

pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja. Sredstva za izplačilo odškodnin oziroma odkup 

nepremičnin se zagotovi iz proračuna MOL.« 

 

Obrazložitev: 

 

V Svetniškem klubu NSi zahtevamo, da se v odloku jasno zapiše, da lahko lastnik, kateremu je kratena 

lastninska pravica na nepremičnini, zahteva nadomestilo ali odškodnino, kot to zagotavlja 69. člen 

Ustave Republike Slovenije. Drugi odstavek 46. člena Zakona o gozdovih pravi: »Če se z razglasitvijo 

gozda za varovalni gozd ali za gozd s posebnim namenom omeji uživanje lastnine oziroma 

uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, ima lastnik pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave 

ali pravico do odškodnine po predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, da mu Republika 

Slovenija ali lokalna skupnost, ki je gozd razglasila za varovalni gozd ali gozd s posebnim 

namenom, ta gozd odkupi. Če lastnik to zahteva, je razglasitelj dolžan odkupiti ta gozd.« V 

četrtem odstavku tega člena pa je zapisano: »Dela, potrebna zaradi zagotovitve posamezne izjemno 

poudarjene socialne funkcije v gozdu, ki ni razglašen za gozd s posebnim namenom, se določijo s 

pogodbo med lastnikom takega gozda in državo oziroma lokalno skupnostjo. V pogodbi se določi 

lastniku gozda tudi višina odškodnine za zmanjšano lesnoproizvodno funkcijo in višina povračila za 

izvedbo v pogodbi določenih del.«  

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

 

Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

http://photosmart.hpphoto.com/FilmStripHome.aspx?JobID=6e33e063-163a-400d-b059-7da9234f68fd&SKU=HP
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2014-2018/95511/detail.html

